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Painéis multiwall 
limpos e translúcidos?

Devido à permeabilidade do policarbonato, o único ponto a ser observado é a 
condensação contínua nas paredes. Isso afetará a clareza e o isolamento térmico. 
Com o tempo, seu painel ficará verde e sujo.  

A Multifoil desenvolveu a fita AntiDUST® para eliminar esse problema. É o único sistema 
que garante a clareza do seu painel de policarbonato desde o primeiro dia até 10 anos.

O policarbonato do multiwall é um material excelente para 
utilizar nos sistemas de envidraçamento. Oferece uma 
construção leve, além de ser muito forte e resistente.



Poeira, alga e fungo
O filtro oferece proteção perfeita contra as menores partículas 
de sujeira e poeira. O fungo, a alga e os insetos não têm a 
menor chance.

Adesivo
Revestido com adesivo forte, durável e resistente no ambiente 
externo.Fácil de aplicar e seguro. Projetado para aplicação de 
policarbonato.

Seis motivos evidentes para usar 
a fita da Multifoil

Contração e dilatação
Devido às propriedades do material, todos os painéis multiwall 
contraem e dilatam-se. Todas as fitas AntiDUST® foram desen-
volvidas para contrair e dilatar-se com o painel. Chega de rugas 
e rasgos na fita.

Não tecido
Nosso material não tecido de alta qualidade, especialmente 
tratado, mantém as partículas >25µm fora do painel multiwall, 
além de ser bactericida. Proteção perfeita. 

Ventilação
Tanto a ventilação alta quanto a baixa não são boas para a 
vida útil do painel. Nosso sistema de fitas oferece a quanti-
dade exata de ventilação.

Condensação
O material não tecido de alta qualidade é especialmente tratado 
para garantir que a condensação seja conduzida para o lado 
externo. Dessa maneira, garantimos uma drenagem excelente.

Todas as fitas AntiDUST® foram desenvolvidas para cumprir um objetivo: queremos manter seu painel de policarbonato limpo 
e translúcido. Assim, é possível desfrutar de todos os benefícios que o sistema do policarbonato pode oferecer.

Veja em www.antidusttape.com



Polycarbonato | Painéis multiwall 



Nós temos a solução para cada 
painel multiwall.

G4600 | Fita de vedação sem revestimento  
 NOVA 

Nossa série G4600 tem todos os benefícios necessários 
para manter os painéis multiwall limpos e translúcidos, 
evitando o risco de escorregar e economizando tempo de 
limpeza e recursos. Para ser usada na parte superior do 
painel de policarbonato.

AD3500 | Fita porosa 
Após um longo período de teste, desenvolvimento e 
seleção, estamos orgulhosos de apresentar a última 
edição da nossa linha de fitas AntiDUST®: a AD3500. 

Click-fit | Sistema de fita 
Nosso sistema Click-fit oferece respiro com corte 
personalizado e fita adesiva que reúnem todas as 
excelentes características das séries 4500, 3500 
e 3600.

AD4500 | Fita porosa personalizada 
Também podemos personalizar nossa série AD4500 
com o seu logotipo e/ou o nome da sua marca.

G3600 | Fita de vedação 
A combinação da AntiDUST® G3600 com as nossas 
fitas porosas fornece a melhor proteção contra poeira, 
musgo, insetos e alga para seu painel multiwall. 

AD4500 | Fita porosa 
A AD4500 recebeu uma transformação estética e algumas 
características técnicas foram desenvolvidas para ficar à 
frente das necessidades do nosso cliente (internacional).



Industrial | Expedição

Aplicações de fita 



Aplicações de fita 

Utilidades | estádios, hospitais, estações de trem, 
aeroportos, piscinas e centros comerciais.

Clientes | estufas, garagem, toldos e varandas.Indústria | fábricas, estufas, armazéns e usinas.

A fita AntiDUST® original da Multifoil é o sistema de fita n.º 1 para o mercado de multiwall policarbonato. Há mais de 30 anos, a fita 
AntiDUST®da Multifoil é o padrão utilizado em diversos projetos ao redor do mundo.

Veja em www.antidusttape.com



Blister
Desenvolvemos uma embalagem blister de alta 
qualidade, especialmente para o mercado DIY, que 
pode ser personalizada com o logotipo e/ou código de 
barra. Simplicidade e qualidade reconhecidas da 
fita AntiDUST®. 

Caixa
Temos caixa de qualidade em diferentes tamanhos 
com o logotipo original da fita AntiDUST® na parte 
superior. Evidenciando a qualidade no produto, na 
fabricação e na embalagem da Multifoil! 

Top card
Como segunda opção, também enviamos nossas fitas 
AntiDUST® em embalagens com cartão de cabeçalho. 
O cartão de cabeçalho pode ser personalizado com o 
seu logotipo e/ou código de barra. 

Possibilidades de envio

Veja em www.antidusttape.com



Serviço | Construção de teto



AD4500 | Personalizável 4500

AD3500 | Fita porosa 

AD4500 | Fita porosa 



Veja em www.antidusttape.com

Série AD3500 | Fita porosa  
Deve ser usada com a série G3600.
ESPESSURA DO 
PAINEL MULTIWALL

LARGURA
DA FITA

ANTIDUST® 
TIPO

COMPRIMENTO
DA FITA (PADRÃO)

ROLL/
CRT

4½ / 6 / 8mm 28mm AD3528 33m 55

10 / 16mm 38mm AD3538 33m 40

16 / 20mm 42mm AD3542 33m 35

25mm 50mm AD3550 33m 30

32 / 35mm 60mm AD3560 33m 25

40 / 45mm 70mm AD3570 33m 20

50 / 55mm 80mm AD3580 33m 15

55 / 60 mm 90mm AD3590 33m 15

Outros comprimentos mediante solicitação.

Produtos e dimensões

Série G4600 | Fita de vedação  NOVA 

Fita de vedação sem revestimento para ser usada com 
AD3500 ou AD4500. Fita de vedação autocolante.
ESPESSURA DO 
PAINEL MULTIWALL

LARGURA
DA FITA

ANTIDUST® 
TIPO

COMPRIMENTO
DA FITA (PADRÃO)

ROLL/
CRT

4½ / 6 / 8mm 28mm G4628 33m 55

10 / 16mm 38mm G4638 33m 40

16 / 20mm 42mm G4642 33m 35

25mm 50mm G4650 33m 30

32 / 35mm 60mm G4660 33m 25

40 / 45mm 70mm G4670 33m 20

50 / 55mm 80mm G4680 33m 15

55 / 60mm 90mm G4690 33m 15

Outros comprimentos mediante solicitação.

Série G3600 | Fita de vedação 
A fita de vedação com revestimento deve ser usada com 
AD3500 ou AD4500.
ESPESSURA DO 
PAINEL MULTIWALL

LARGURA
DA FITA

ANTIDUST® 
TIPO

COMPRIMENTO
DA FITA (PADRÃO)

ROLL/
CRT

4½ / 6 / 8mm 28mm G3628 33m 55

10 / 16mm 38mm G3638 33m 40

16 / 20mm 42mm G3642 33m 35

25mm 50mm G3650 33m 30

32 / 35mm 60mm G3660 33m 25

40 / 45 / 50mm 75mm G3675 33m 20

55 / 60mm 90mm G3690 33m 15

Outros comprimentos mediante solicitação.

Série AD4500 | Fita porosa 
Deve ser usada com a série G3600
ESPESSURA DO 
PAINEL MULTIWALL

LARGURA
DA FITA

ANTIDUST® 
TIPO

COMPRIMENTO
DA FITA (PADRÃO)

ROLL/
CRT

4½ / 6 / 8mm 28mm AD4528 33m 55

10 / 16mm 38mm AD4538 33m 40

16 / 20mm 42mm AD4542 33m 35

25mm 50mm AD4550 33m 30

32 / 35mm 60mm AD4560 33m 25

40 / 45mm 70mm AD4570 33m 20

50 / 55mm 80mm AD4580 33m 15

55 / 60 mm 90mm AD4590 33m 15

Outros comprimentos mediante solicitação.

Série Click-fit | Sistema de fita 
Fita porosa e de vedação. Opções disponíveis para 
todos os sistemas click. 
ESPESSURA DO 
PAINEL MULTIWALL

LARGURA
DA FITA

ANTIDUST® 
TIPO

COMPRIMENTO
DA FITA (PADRÃO)

PCS/
CRT

40mm 60mm Click-fit40 600mm 100 pcs

60mm 90mm Click-fit60 1063mm 100 pcs

Outros formatos mediante solicitação.

Disponível de 6,5 a 300 metros.
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Multifoil
Multifoil é uma fabricante holandesa e inventora da 
fita AntiDUST®. Levamos a limpeza e clareza dos 
painéis de policarbonato muito a sério, esse é o 
nosso objetivo principal. 

Sempre estivemos à frente na criação da fita porosa, 
especialmente desenvolvida para o mercado dos 
painéis de policarbonato. Da nossa sede (de fabri-
cação) localizada em Vianen, na Holanda, nós 
inovamos, testamos e fabricamos as fitas AntiDUST®. 
Assim, garantimos a qualidade dos nossos produtos 
e cumprimos nossa promessa. 

A fita AntiDUST® é o único sistema que garante a 
clareza do seu painel multiwall desde o primeiro dia 
até 10 anos.


